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Orientações para acessar 

o Portal do Participante  

(área do participante) 

Você poderá utilizar o Portal do Participante para ter acesso às movimentações de sua conta individual, ao 

seus dados cadastrais, simuladores, manual do seu plano, enfim, para ficar por dentro de tudo que 

acontece em seu plano de previdência e com a Fundação Promon, a sua entidade de previdência 

complementar. 

 

O pré-requisito para efetivar o seu acesso ao Portal é estar cadastrado na base de dados da FPPS. Para os 

profissionais recém-admitidos pelas patrocinadoras, a Fundação Promon encaminha, por e-mail, as 

instruções de validação do acesso ao Portal, uma vez que o cadastramento na base de dados acontece 

após determinado prazo. 

 

O acesso ao Portal do Participante pode ser feito a partir do site institucional da Fundação Promon — 

www.fundacaopromon.com.br —  ou por meio do endereço https://promon.participante.com.br/logon.  

Siga as instruções abaixo e se tiver alguma dúvida ou dificuldade para acessá-lo ou para localizar suas 

informações, contate a FPPS — fpps@promon.com.br. 

 

PARA ACESSAR PELA PRIMEIRA VEZ O PORTAL DO PARTICIPANTE 

Na página inicial do site institucional da FPPS, clique 

no botão Área do participante, e na sequência: 

_informe sua data 

de nascimento e 

acione o botão 

Enviar e-mail. 

_cadastre sua senha de acesso utilizando o link que 

receberá em seu e-mail cadastrado na FPPS. 

Se não receber este e-mail, antes de contatar a FPPS, 

verifique em spam/junk/lixo. 

Pronto! Agora você já pode fazer um tour pelo Portal do 

Participante e conhecer as facilidades que ele traz para 

você. 
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PARA ACESSAR O PORTAL DO PARTICIPANTE APÓS CADASTRAMENTO DA SENHA 

Na página inicial do site institucional da FPPS, clique 

no botão Área do participante, e na sequência: 

_informe seu CPF 

e acione o botão 

OK. 

_confirme seu nome e, se estiver correto, informe sua 

senha de acesso ao Portal.  

Se o seu nome não estiver correto, contate a Fundação 

Promon, fpps@promon.com.br. 

Orientações para acessar o Portal do Participante 

ESQUECEU A SENHA DE ACESSO AO PORTAL?  

 

Acesse o site institucional da FPPS (www.fundacaopromon.com.br), clique no botão Área do 

participante e, na sequência, faça o seguinte:  

 

_informe seu CPF e acione o botão 

OK. 

_confirme seu nome e acione o link 

“esqueci minha senha”. 

_informe sua data de nascimento. 

_cadastre sua nova senha de acesso utilizando o link que receberá em seu 

e-mail cadastrado na FPPS. 

Se não receber este e-mail, antes de contatar a FPPS, verifique em spam/

junk/lixo. 
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JÁ TEM ACESSO AO PORTAL DO PARTICIPANTE? 

 

Então, aproveite para baixar gratuitamente o app Participante FPPS, a versão mobile do Portal.  

 

Com ele você acessa, a qualquer momento e de qualquer lugar, as suas principais informações 

pessoais que atualmente estão no Portal do Participante: o saldo da sua conta individual, suas 

contribuições, dados cadastrais, benefícios e contratos de empréstimos.  

Orientações para acessar o Portal do Participante 

Usuário e senha 

os mesmos utilizados 

para acessar o Portal 

do Participante 

Gratuitamente 


